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09-04-1940 – De Duitsers vielen Denemarken binnen en in één ruk trokken ze verder door
Noorwegen.
10-05-1940 – De Duitsers vielen Nederland binnen. In de vroege ochtend passeerden
Duitse troepen de Nederlandse grenzen. De ‘Luftwaffe’ ondernam luchtaanvallen op
verscheidene Nederlandse vliegvelden. Duitse parachutisten landden op bruggen bij
Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk.
14-05-1940 – Nederland capituleerde. Ondanks verzet van het Nederlandse leger en na
felle gevechten besloot generaal Winkelman tot capitulatie om verder bloedvergieten te
voorkomen. Aan Nederlandse zijde waren toen al 2.200 gesneuvelde militairen te
betreuren.
De vijf oorlogsjaren, die volgden, werden de meest dramatische jaren sinds de vestiging van
het Koninkrijk in 1813. Voor het eerst sinds de Franse tijd werd weer oorlog gevoerd op
Nederlandse bodem. Door de lange traditie van neutraliteit dacht Nederland, net als tijdens
de Eerste Wereldoorlog, buiten schot te kunnen blijven. Door de Duitse inval waren de
calvinistische Nederlanders, heilig overtuigd van de onaantastbaarheid van keurig gedrag,
dan ook diep geschokt.
Koningin Wilhelmina richtte in een proclamatie “een vlammend protest tegen deze
voorbeeldlooze schending van de goede trouw en aantasting van wat tusschen beschaafde
staten behoorlijk is”.

01-05-1940 NvF

10-4-1940-NvF

20-06-1940 NvF
20-06-1940 NvF

134

KNIPSELKRANT BOIJL

DEEL 8

PERIODE 1940-1945

BLAD 134-148

03-07-1940 LC

20-06-1940 NvF

Een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland tijdens de eerste
oorlogsmaanden in 1940:
1940:
12-05
13-05
14-05

Prinses Juliana en haar gezin vertrokken naar Engeland.
Koningin Wilhelmina week uit naar Engeland, tegen haar zin, maar op advies
van kabinet en legerleiding. De regering volgde haar een dag later.
De Duitsers bombardeerden de
stad Rotterdam. De stad lag in
puin met duizenden daklozen.
Ca. 800 doden waren te
betreuren.
Rotterdam na bombardement

15-05
29-05
17-06
02-07
14-07

25-07
16-09
01-10

In Rijsoord werd om 11.00 uur de capitulatie van het Nederlandse leger
getekend.
Arthur Seyss-Inquart werd in de Ridderzaal te ’s-Gravenhage geïnstalleerd als
rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden.
Distributie van brood en bloem werd ingesteld.
Een meldingsplicht voor niet-Arische vreemdelingen werd ingevoerd.
Als distributiegoederen werden aangewezen: boter, margarine, spijsvetten en
–oliën, rijst, havermout, grutten, maïzena, griesmeel, puddingpoeders,
spaghetti, macaroni en vermicelli.
Distributie van schoeisel werd ingevoerd.
Distributie van vlees en vleeswaren werd ingesteld.
De identificatieplicht werd ingevoerd
voor alle personen van 15 jaar en ouder.
Zij ontvingen een persoonsbewijs.

persoonsbewijs
(van willekeurig persoon)

20-10

De distributie van kaas werd ingesteld.
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Enkele gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland in het oorlogsjaar 1941:
01-01
13-01
22-02
25-02
28-02
14-03
21-04
04-06
18-06
33-08
07-09
20-09
30-11
07-12

08-12
29-12

De maateenheden pond, ons, dl, maatje, kan en kop werden afgeschaft.
Op last van rijkscommissaris Seys-Inquart moesten alle joden zich aanmelden.
Bij een razzia in Amsterdam werden 400 joden gearresteerd en gedeporteerd
naar Buchenwald en Mauthausen.
In Amsterdam brak een staking uit. Deze ‘Februaristaking’ was een protest
tegen de Duitse razzia’s op joden.
De verordening inzake verplichte tewerkstelling in Duitsland van
contractbrekers en werklozen werd van kracht.
Joden mochten niet langer deelnemen aan het bedrijfsleven.
De distributie van melk werd ingesteld.
Badplaatsen en paardenrennen werden voor joden verboden terrein.
Voorwerpen van koper, nikkel, tin, lood of legeringen daarvan moesten worden
ingeleverd.
Gestandaardiseerde melk werd alleen nog verstrekt aan kinderen tot de leeftijd
van 14 jaar. Taptemelk was vrij van distributie,
Rijst was alleen nog beschikbaar voor kinderen tot 3 jaar.
Eieren waren alleen nog beschikbaar voor zieken.
De distributie van cacao werd ingesteld.
Japanse vliegtuigen vielen in een verrassingsaanval de Amerikaanse vlootbasis
Pearl Harbour op Hawaii aan. Een groot aantal oorlogsschepen werd vernield,
waardoor de Amerikaanse vloot voor lange tijd in belangrijke mate was
uitgeschakeld.
De VS, Groot-Brittannië, Nederland en nog elf andere landen verklaarden de
oorlog aan Japan.
Wollen goederen en warme kledingstukken mochten niet meer aan gebruikers
in Nederland afgeleverd worden (in verband met kledingvoorziening van de
troepen aan het oostelijk front).

14-03-1941 NvF

16-05-1941 NvF

25-07-1941 NvF
16-05-1941 NvF
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04-10-1941 AN

02-10-1941 LC

05-10-1941 NvF

24-10-1941 Nvf

17-10-1941 NvF

05-12-1941 NvF
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19-12-1941 Nvf

12-12-1941 NvF
19-12-1941 NvF

Enkele gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland in het oorlogsjaar 1942:
23-02
29-03
01-05
03-05
30-06

03-08
06-08
06-09
07-09
02-10

De arbeidsinzet in Duitsland werd verplicht gesteld.
De distributie van sinaasappelen werd ingesteld.
Het strand tussen Hoek van Holland en Den Helder werd verboden voor
burgers. Kustbewoners werden geëvacueerd.
Joden werden verplicht voortaan een gele ster op hun kleding te dragen
Bij Noordwolde verongelukte de bommenwerper Halifax van de Royal
Canadian Air Force.
De machine was om 23.01 uur opgestegen met het doel Bremen te
bombarderen maar stortte om 01.48 uur aan de Dwarsvaart in Noordwolde
brandend neer. Waarschijnlijk was de bommenwerper beschoten door Duitse
nachtjagers. Bij Oosterstreek loste de Halifax een aantal zware bommen en
probeerde even buiten Noordwolde een noodlanding te maken. Boven de
Dwarsvaartweg explodeerde het toestel. Acht bemanningsleden kwamen
hierbij om.
Gasten die bij particulieren overnachten, moesten voortaan bij de plaatselijke
politie worden gemeld.
Er was een razzia op joden in Amsterdam-Zuid.
De distributie van taptemelk werd ingesteld.
De zilveren munten werden uit de circulatie genomen.
Nederland telde 50 joodse werkkampen, het bleken voorportalen van kamp
Westerbork en zijn ¾ jaar in gebruik geweest. In elk kamp verbleven 150 à 200
mannen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. De kampen lagen in afgelegen
gebieden in Drenthe en Friesland, ver weg van het westen, waar de meeste
joden woonden. De weerbare mannen werden zo geïsoleerd.
Kamp ‘Landweer’ aan de Kloosterweg in Elsloo was zo’n werkkamp. Andere
werkkampen in de regio waren te vinden in het Vledderveld te Vledder; aan
de Oude Willem tussen Appelscha en Diever 2 kampen, het kamp ‘Diever A’
en kamp ‘Diever B’; kamp ‘Ybenheer’ te Fochteloo en kamp ‘It Petgat’ te
Blesdijke. Het laatste was een strafkamp.
In de 30-er jaren waren de kampen door de Overheid gebouwd in het kader
van de werkverschaffing. De Duitsers maakten gebruik van deze bestaande
infrastructuur. In januari van dit jaar werden alle Heidemij-kampen aan de
Dienst van Domeinen onttrokken en onder beheer geplaatst van de Duitse
bezetters. Om ophef te voorkomen, deden de Duitsers er alles aan om het
samendrijven van joodse mannen ook op een manier van werkverschaffing te
laten lijken.
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De mannen moesten heide omspitten of wegen aanleggen onder leiding van
dezelfde organisatie als voor de oorlog: de Rijksdienst voor de Werkverruiming.
Het toezicht op het werk was in handen van de Nederlandsche Heidemij en ook
in het kamp zelf hadden Nederlanders het voor het zeggen.
In het begin waren de joodse mannen nog redelijk vrij. Ze hielden bonte
avonden en mochten door het dorp wandelen. Maar het regime in de kampen
werd gaandeweg strenger en er kwam minder eten.
In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 (tijdens Jom Kippoer) haalden de Duitsers
onder het mom van ‘gezinshereniging’ de mannen halsoverkop weg uit alle 50
kampen. Op hetzelfde moment werden hun achtergebleven vrouwen en
kinderen uit hun huizen gehaald. Zo belandden in één nacht vele duizenden
joden in Westerbork. Later werden zij omgebracht in de gaskamers van
Auschwitz en Sobibor.
16-10
31-12

Om sabotagedaden te ontmoedigen werden 15 gijzelaars bij Woudenberg
geëxecuteerd.
De distributie van appels werd ingesteld.

03-01-1942 LC
16-01-1942 NvF

18-09-1942 NvF
21-01-1942 NvF

16-02-1942 NvF
21-09-1942 NvF

11-11-1942 NvF

05-06-1942 NvF
25-11-1942 Nvf
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16-12-1942 NvF

10-03-1943 FC

25-09-1942 NvF

02-04-1943 NvF

Enkele gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland in het oorlogsjaar 1943:
13-01
16-01
02-02
06-02
09-02

10-02
02-03

Het concentratiekamp Vught werd in gebruik genomen met aankomst van 250
gevangenen uit Amersfoort, waaronder enkele joden.
450 Joden uit de Amsterdamse schouwburg werden getransporteerd naar
kamp Vught.
Tien gijzelaars uit Haarlem e.o. werden gefusilleerd, als represaille voor een
vermeende moord op een Duits officier.
Er waren razzia’s op universiteiten en hogescholen als represaille voor de
liquidatie van generaal Seyffardt een dag eerder.
Bij razzia’s in bijna alle steden werden ca. 1.200 jongemannen opgepakt en
naar Vught overgebracht. Aanleiding was een aanslag op een secretarisgeneraal.
Joodse weeskinderen uit Amsterdam werden op transport gesteld naar Polen.
Vanuit kamp Westerbork vertrok het
eerste joden transport naar Sobibor in
Polen.

joden transport per trein

27-04
30-04

Een verzetsgroep stak het Amsterdamse bevolkingsregister in brand en wist te
ontkomen met 600 blanco persoonsbewijzen en een forse som geld.
De Polizeiführer Hanns Rauter verordineerde dat joden niet langer mochten
verblijven in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel,
Gelderland, Zeeland, Brabant en Limburg. Zij moesten zich begeven naar kamp
Vught.
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01-05

02-03
03-05
13-05

14-05
25-05
20-06
01-06
15-07
04-07

08-08
29-10
26-11

22-12

09-08-1943 NvF
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Voor het hele land werd het Duitse politiestandrecht afgekondigd. Duitse
patrouilles openden het vuur op groepjes mensen. Stakers werden lukraak
gearresteerd. De meesten werden naar het concentratiekamp Vught
afgevoerd.
27 Burgers werden ter dood gebracht wegens misdrijven tegen het
politiestandrecht.
Alle mannen van 18 tot 35 jaar werden opgeroepen zich voor ‘Arbeitseinsatz’
aan te melden bij de gewestelijke Arbeidsbureaus.
Alle radiotoestellen en –onderdelen werden geconfisqueerd. Ze moesten
worden ingeleverd bij politiebureaus of postkantoren, voorzien van naam en
adres.
De gemengd gehuwde joden in Westerbork werden voor de keuze gesteld:
sterilisatie of deportatie.
In Amsterdam vond een razzia plaats op joden. Ongeveer 3.300 joden werden
naar Westerbork gebracht.
Razzia op joden in Amsterdam-Oost en -Zuid. Ruim 5.500 joden werden naar
Westerbork gevoerd.
13 overvallers op het Amsterdamse bevolkingsregister werden in Overveen
gefusilleerd.
Rauter gaf opdracht tot razzia’s op het platteland, teneinde jongemannen op te
sporen die zich aan de verplichte ‘Arbeitseinsatz’ onttrokken.
Mannen van 16 jaar en ouder mochten niet verblijven in de provincies
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland, tenzij zij er hun vaste
woonplaats hadden.
Distributie van groente en fruit werd ingesteld.
In Amsterdam vond de laatste joden razzia plaats; ca. 680 joden werden op
transport gesteld naar Westerbork.
Een Duits jachtvliegtuig verkeerde boven Noordwolde in moeilijkheden, vloog
laag in de richting van Boijl en zwenkte bij Oosterstreek naar het noorden. De
piloot maakte een noodlanding in Boekelte.
De doodstraf werd weer ingevoerd en gold voor een aantal zware delicten uit
het Wetboek van Strafrecht en wanneer ze waren begaan gedurende de WO II.
Met de herinvoering van de doodstraf werd getracht om ‘bijltjesdag’ te
voorkomen, maar ook om tegemoet te komen aan de wraakgevoelens onder
de bevolking. Na de oorlog werden totaal 154 doodvonnissen uitgesproken,
waarvan 39 daadwerkelijk zijn voltrokken middels fusilleren. De laatste 3
executies vonden plaats op 21-03-1952 op de Waalsdorper vlakte.

24-09-1943 NvF

01-09-1943 NvF
08-12-1943 NvF
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Enkele gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland in het oorlogsjaar 1944:
21-01
06-06

De Landwacht Nederland, die een politiebevoegdheid had, trad in functie.
‘D-day’. Om 00.15 uur landden de eerste van totaal 14.000 Amerikaanse
parachutisten. Om 05:30 uur begonnen de
geallieerden met luchtbombardementen en
beschietingen vanuit zee. Een uur later landden
de eerste Amerikaanse eenheden op de hun
toegewezen stranden.
Landing van geallieerde troepen op de
Normandische kust

11-06
15-07
16-07

20-07

24-07

29-07
05-08
04-08

05-09

08-09

Weer een uur later landden de Britten en de Canadezen op de invasiestranden van
Normandië. Om 15.00 uur gelastte Hitler tot een tegenaanval. Aan het eind van de
dag hadden de geallieerden de gestelde doelen nog niet helemaal bereikt. Er zaten
nog gaten tussen de diverse landingsstranden.
Knokploegen overvielen de gevangenis in Arnhem en bevrijdden 54 gevangenen.
Door verraad mislukte een overval op het Amsterdamse Huis van Bewaring.
In de duinen bij Overveen werden de leiders van de mislukte overval op het
Amsterdamse Huis van Bewaring, Johannes Post en Hilbert van Dijk, met 13 andere
illegale werkers doodgeschoten.
In de Wolfschanze, Hitlers hoofdkwartier Oost Pruisen, pleegde kolonel graaf Claus
von Stauffenberg een bomaanslag op Hitler tijdens een militaire stafbespreking. De
aanslag, als poging om de oorlog te beëindigen, mislukte. Von Stauffenberg werd
dezelfde dag met enkele samenzweerders nog gearresteerd, ter dood veroordeeld
en gefusilleerd.
Russische troepen bevrijdden het Poolse concentratiekamp Majdanek en vonden
daar gruwelijke sporen van de Duitse vernietigingspolitiek. Door de overhaaste
terugtocht had de SS geen kans gezien sporen weg te wissen.
In kamp Vught vonden executies van gevangenen plaats.
Bij de geallieerde opmars in Frankrijk worden grote aantallen Duitse militairen
krijgsgevangen genomen.
Seyss-Inquart kondigde de uitzonderingstoestand af. Politiechef Rauter bepaalde
dat iedereen na 20.00 uur binnen moest blijven. Mussert besloot alle NSB’ers in het
oosten te concentreren.
Dolle Dinsdag. NSB’ers vluchtten massaal naar Oost-Nederland. De Duitsers leken
de wijk te nemen. Er gingen geruchten over een voortvarende geallieerde opmars.
Uit het concentratiekamp Vught werden 3.500 gevangenen naar Duitsland
getransporteerd.
Op de heide van het Wapserveld bij Doldersum werden 6 mannen door de
Duitsers doodgeschoten. Een zevende slachtoffer overleefde de moordpartij,
maar werd blijvend invalide. De jongens behoorden tot een groep mannen die uit
een werkkamp in Vledder waren gevlucht. SD’ers vonden de groep
en doodden hen ter plekke.
Oorlogsmonument bij Doldersum
Op de plaats van de misdaad langs de weg
Doldersum-Wateren, stond tot 1995 een
stenen kruis. Het huidige monument is in
1995 tot stand gekomen.
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13-09
14-09
16-09
17-09

17-09

18-09
25-09

26-09

27-09
01-10

13-10

10-11

17-11
20-11
22-11
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Geallieerde eenheden trokken in Zuid-Limburg de Nederlandse grens over.
Tot nader order werd geen toestemming meer gegeven voor het houden van
vergaderingen. Het halen van voedsel uit de polders werd verboden.
Amerikaanse eenheden van de 117de en 30ste divisie bevrijdden Maastricht.
Politiechef Hanns Rauter gaf opdracht tot het arresteren van ‘lanterfantende’
16- tot 50-jarigen voor de arbeidsinzet in Duitsland.
Het plan ‘Marked Garden’ van de Britse generaal Montgomery om een eind
aan de oorlog te forceren werd uitgevoerd.
Geallieerde parachutisten landden bij Son, Grave, Nijmegen en Arnhem.
Gemotoriseerde colonnes trokken vanuit het zuiden naar het noordoosten in
de richting van het IJsselmeer met de bedoeling om een corridor te vormen en
Nederland in tweeën te delen en de Siegfriedlinie te vermijden.
Bij Arnhem stuitten de geallieerden op Duits verzet en enkele dagen hevige
strijd met veel doden volgde daarop.
Op dezelfde dag als ‘Marked Garden’ bombardeerden geallieerde vliegtuigen
een in allerijl aangelegd Duits vliegveld in Havelte. Het bombardement was in
wijde omgeving, ook in Boijl, als ‘zwaar gedonder’ hoorbaar.
In Nederland brak een algemene spoorwegstaking uit met de bedoeling Duitse
transporten onmogelijk te maken.
Als reactie op de spoorwegstaking verbood Seyss-Inquart alle
voedseltransporten naar het westen van het land. In West-Nederland
plunderden Duitse soldaten op grote schaal.
De ‘Slag om Arnhem’ eindigde met een gevoelige nederlaag voor de
geallieerden. Aan geallieerde zijde vielen 17.000 doden en gewonden, meer
dan op de eerste dag van de landing in Normandië.
Geallieerde troepen bevrijdden delen in zuidelijk Nederland.
Als represaille voor een aanslag op 4 Duitse militairen bij Putten werd de
mannelijke bevolking tussen 18 en 50 jaar van deze plaats gearresteerd en naar
kamp Amersfoort gebracht.
De 1.440 gevangenen genomen mannen en jongens uit Putten werden uit
kamp Amersfoort gedeporteerd naar het concentratiekamp Neuengamme.
Slechts weinigen keerde terug.
De Duitsers begonnen een razzia in Schiedam en Rotterdam. Er werden 50.000
mannen per schip, per trein en te voet naar verdedigingsobjecten in Nederland
en Duitsland getransporteerd.
In de Noordoostpolder begon een grootscheepse razzia op onderduikers.
Na een razzia in Den Haag werden 10.000 mannen en jongens weggevoerd.
Zes verzetsmannen, die zich hadden verstopt in een hol in het bos van het
landgoed Berkenheuvel in Diever, werden omsingeld door een grote groep
SD’ers uit Heerenveen. Deze mannen, alsmede de wachtmeester van de
politie en huisarts uit Diever, werden allemaal opgepakt en afgevoerd naar
‘Crackstate’ in Heerenveen.
Bij het verhoor aldaar trachtten de beulen van ‘Crackstate’ middels
martelingen de gevangenen aan het praten te krijgen. Na verhoor werden
deze mannen via kamp Amersfoort naar Nazikampen in Duitsland
gedeporteerd. Wachtmeester G.Themming uit Diever was de enige, die het
Duitse concentratiekamp overleefde.
Het onderduikershol was tijdens de Tweede Wereldoorlog een onderkomen
van de knokploeg in Diever. Door de dichte begroeiing was ‘de wigwam van
ome Joop’, zo werd het onderduikcomplex genoemd, praktisch onvindbaar.
Alleen de plaatselijke politieman en de arts hadden contact met de
onderduikers.
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De vader van één van de onderduikers, opererende onder de schuilnaam
‘ome Joop’ had de verzetsgroep uit Diever en Wapse het plan voorgelegd een
schuilplaats te bouwen in de uitgestrekte bossen van Berkenheuvel ter
plaatse van een strategisch goed gelegen onopvallende zandheuvel in een
dichtbegroeid dennencomplex. De Knokploeg groef de heuvel uit, bouwde
van dennenstammen een hol en herstelde de zandheuvel in de oude vorm.
Het karwei vergde enkele maanden.
Het onderduikershol in Diever werd in
1954 eigendom van de gemeente. In
1994 werd het gerestaureerd. Het is
thans een monument.
Het monument is gemaakt van beton
en wordt gestut door palen. Bij de
ingang bevindt zich een gedenksteen,
die herinnert aan de 8 verzetsmannen,
die door verraad zijn omgekomen.
De Duitsers staken de Rijndijken door, waardoor de Betuwe onder water liep.
De Wehrmacht hield razzia’s in Haarlem en omgeving. Materieel van de
Nederlandse Spoorwegen werd door de Duitsers geroofd en bovenleidingen
gedemonteerd. De Duitsers richtten verdere vernielingen aan in de haven van
IJmuiden.
De Duitsers richtten vernielingen aan in de Rotterdamse havens.
Uit de Leeuwarder gevangenis werden 51 gevangenen bevrijd, waaronder 6
vooraanstaanden uit de illegaliteit. Deze sensationele Friese verzetsactie is
later bekend geworden onder de naam “De Kraak”.
De Wehrmacht hield razzia’s in Delft.
De Duitsers vernielden de elektrische centrale in Amsterdam-Noord.
Opperwachtmeester van politie Meile Wijnalda in Boijl, geboren 12-07-1911
in Pingjum, werd ’s morgens om 7:15 uur door 8 SD’ers in zijn woning,
gelegen tegenover de O.L. School in Boijl, gearresteerd. Hij keerde nimmer
terug. De SD’ers wilden wachtmeester Jacob W.H. Vinke in Boijl ook
oppakken, maar hij werd nog net op tijd gewaarschuwd en wist te
verdwijnen.
De heer Wijnalda was bij de SD aangebracht door de 36-jarige veekoopman
F.M.v.d.W. uit ’s-Gravenhage, beter bekend als de ‘hondenslachter van
Vledder’. Na zijn arrestatie werd Wijnalda weggevoerd naar Crackstate in
Heerenveen en kwam via kamp Amersfoort terecht in het concentratiekamp
Neuengamme. Hij overleed hij op 09-04-1945.
In Nijeberkoop werd de 47-jarige smid Meindert Land doodgeschoten.
Omstreeks 14:00 uur kwamen twee mannen, Roelof Veen en Bernardus
Johannes (Bennie) Wibiër, de smederij binnen en vroegen naar carbid, een
schaars artikel dat werd gebruikt voor de verlichting. Toen de smid ‘neen’
verkocht, trok Wibiër zijn pistool. De smid werd dodelijk getroffen.
Na laaghartig verraad van Roelof Veen (22 jaar) vond in Noordwolde een
razzia plaats. 28 Mannen werden opgepakt en bijeengebracht in de
Uloschool.
Na een eerste verhoor aldaar werd een groot aantal mannen daarna
overgebracht naar en opgesloten in ‘Crackstate’ in Heerenveen. Ze werden
onderworpen aan sadistische verhoormethoden. Veel mannen zijn
gedeporteerd naar nazikampen in Duitsland en hebben dit niet overleefd.
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17-01-1944 NvF

14-01-1944 NvF

04-02-1944 NvF
28-01-1944 DB

21-04-1944 NvF
12-04-1944 NvF

02-06-1944 NvF
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23-06-1944 NvF

09-08-1944 DB
14-08-1944 NvF

16-10-1944 NvF

16-08-1944 NvF
In rubriek “Dienstpersoneel”

20-10-1944 NvF

22-08-1944 NvdD

Enkele gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland in het oorlogsjaar 1945:
10-01
15-01
23-01
24-01
27-01

28-01

30-01
01-02
12-02
14-02

De bevolking in het westen van het land hongerde. Voor de aanvoer van
voedsel naar dat deel van het land werden 1.268 binnenvaartschepen ingezet.
Wegens gebrek aan aardappelen kreeg iedere Amsterdammer 3 kg
suikerbieten toegewezen.
De centrale keuken te Amsterdam heeft een proef genomen met de
verwerking van tulpenbollen in de maaltijd.
Er vonden razzia’s plaats in Leiden. De voedselvoorziening in het westen van
het land werd belemmerd door de vorst.
In verband met de dichtgevroren binnenwateren kwam een bescheiden
voedseltransport per Duitse spoorwegen in het westen van het land aan.
Particuliere voedseltransporten uit Friesland naar het hongerende westen
werden verboden.
Twee Zweedse vrachtschepen met voedsel arriveerden in de haven van Delfzijl.
In Den Haag werden vrijwilligers opgeroepen om suikerbieten te halen uit
Zoetermeer.
Er werd een avondklok ingesteld van 20.00 uur tot 5.00 uur.
Een hevige sneeuwstorm teisterde het hongerende en kleumende westen.
Er werd in het westen een regeling gepubliceerd voor de verdeling van brood,
margarine en grutterswaren, beschikbaar gesteld door het Zweedse Rode Kruis.
De Duitse stad Dresden werd gebombardeerd door 1500 Britse vliegtuigen.
Ca. ¾ van de stad werd vernield en ruim 35.000 burgers kwamen om het leven.
Dit bombardement moest de zoveel mogelijk De Duitse moraal ontregelen en
bovendien de kracht van de geallieerde luchtmacht aan de Russen tonen.

146

KNIPSELKRANT BOIJL
16-02

27-02

01-03
03-03

07-03
08-02
12-03
13-03
14-03
18-03
21-03
24-01

29-03
03-04
08-04
10-04
12-04
12-04
14-04
17-04
18-04
21-04

24-04

28-04
29-04
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In de grote steden ontstonden moeilijkheden door het grote aantal
begrafenissen dat moest worden uitgevoerd. Amsterdam opende daartoe een
gemeentelijk bureau.
In de hongerende steden werd het door Zweden geschonken voedsel
uitgedeeld. Door het nijpende brandstofprobleem probeerde men op allerlei
wijzen aan hout te komen. Uit leegstaande huizen werden deuren en kozijnen
gesloopt. De burgemeester van Den Haag deelde mee dat zonder
waarschuwing geschoten zou worden op personen die houtblokken uit de
bestrating zouden opbreken.
De steden Roermond en Venlo werden bevrijd.
Per ongeluk bombardeerden 55 Britse vliegtuigen de Haagse woonwijk
Bezuidenhoutkwartier.
Het doel was de Duitse V2-lanceerplaats op het vliegveld Ypenburg te
vernietigen. De piloten waren echter onjuist geïnstrueerd. 523 Mensen
kwamen om het leven.
Bij ‘Woeste Hoeve’ op weg van Arnhem naar Apeldoorn, werd politiechef
Hanns Rauter bij een overval zwaar gewond.
Bij ‘Woeste Hoeve’ werden 117 mensen gefusilleerd door de Duitsers als
represaille voor de aanslag op Rauter.
Aan het Weteringplantsoen in Amsterdam werden 36 mannen gefusilleerd.
Koningin Wilhelmina zette bij Eede in Zeeuws-Vlaanderen weer voet op
vaderlandse bodem, na een ballingschap van vijf jaar.
De Wehrmacht hield een razzia in Leeuwarden.
370 Gevangenen werden vanuit het kamp Amersfoort en de SD-gevangenis te
Groningen naar Neuengamme overgebracht.
Er werd een bon verstrekt, die recht gaf op 3 kg suikerbieten per persoon.
De geallieerden bombardeerden het Duitse vliegveld in Havelte nogmaals.
Het eerste bombardement op 17-09-1944 bleek niet afdoende. Deze keer
werd het terrein systematisch met duizenden bommen plat gegooid. Dit
hevige geweld was in wijde omgeving hoorbaar en maakte veel indruk. Deze
gebeurtenis was ook in Boijl het gesprek van de dag.
Canadese troepen trokken de Achterhoek in en bevrijdden steden en dorpen.
Britse troepen trokken Twente in en bevrijdden steden en dorpen.
Bij Ruinen werden 21 gijzelaars door de Duitsers gefusilleerd.
In Diever fusilleerden de Duitsers 9 gijzelaars.
De Canadezen bevrijdden 880 gevangenen in kamp Westerbork.
Noordwolde werd bevrijd door de Canadezen. Tegelijk werden ook grote
delen van de provincies Drenthe en Groningen bevrijd.
Duitsers voerden ten minste 30 executies uit in Noord-Holland. In Amsterdam
konden de Centrale Keukens slechts om de andere dag voedsel uitdelen.
De Duitsers inundeerden de Wieringermeer.
Het broodrantsoen te Amsterdam werd verlaagd tot 400 gram per persoon per
week.
De laatste vechtende Georgiërs op Texel gaven zich over aan de Duitsers. Ze
werden allemaal doodgeschoten. De Duitsers bliezen de sluizen van IJmuiden
op.
In Amsterdam kwam de voedselvoorziening volledig tot stilstand. Radio-Oranje
kondigde Britse voedsel droppings boven westelijk Nederland aan. De Duitsers
wilden echter geen droppings toestaan.
In Achterberg begonnen de eerste besprekingen tussen Duitse militairen en
vertegenwoordigers van de geallieerden.
De Britse luchtmacht dropte de eerste voedselzending boven vliegveld
Ypenburg. De droppings (operatie Manna) duurden negen dagen. Er werd ook
voedsel neergeworpen bij Amsterdam, Rotterdam, Gouda en Haarlem.
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De Duitse strijdkrachten in Nederland en in een aantal andere landen in
Noordwest Europa capituleerden voor de Britse veldmaarschalk Montgomery.
Het ogenblik van ingaan van de capitulatie in Nederland werd bepaald op 5 mei
om 8.00 uur.
Na een hongerwinter, die met name de inwoners in het
westen van ons land trof, werd door de geallieerden
besloten tot een voedseldropping.
De eerste dropping zou totaal 8 dagen duren. De hulp
aan de Nederlanders werd verleend door de Engelse – en
Amerikaanse luchtmacht.
De Duitsers, die hiervoor toestemming hadden gegeven,
controleerden de droppings, om te voorkomen dat
stiekem wapens werden gedropt.
Adolf Hitler pleegde zelfmoord in zijn bunker in Berlijn. Hij deed dit samen met
zijn vrouw Eva Braun.
De Russen bombardeerden de hoofdstad tijdens de slag om Berlijn. Hitler
weigerde te vluchten. Hij nam samen met zijn ‘kersverse’ vrouw een dodelijke
cyanidecapsule. Daarna schoot Hitler zichzelf door zijn hoofd. Het personeel
van de Rijkskanselarij verbrandde vervolgens beide lichamen, tezamen met
vele belangrijke documenten.
In ‘Hotel de Wereld’ te Wageningen werd de capitulatie-overeenkomst
voorgelezen ten overstaan van de Duitse bevelhebber in Nederland, generaal
von Blaskowitz. De oorlog met Duitsland was voor Nederland daardoor officieel
voorbij.
In het gebied van de Pacific en in Nederlands-Indië woedde het geweld van de
Tweede Wereldoorlog nog door.
In de aula van de Landbouwhogeschool werd de capitulatie-overeenkomst
ondertekend door von Blaskowitz ten overstaan van de Canadese generaal
Foulkes en in het bijzijn van prins Bernard.
De volledige capitulatie van Duitsland was een feit.

NEDERLAND WAS WEER VRIJ !!
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